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Τι είναι η αρχαιολογία; 
Μια περιπέτεια; 
Ένας βραχνάς; 
Η γοητεία που ασκεί το παρελθόν, 
η οµορφιά των αρχαιολογικών χώρων, 
η πλήξη που αποπνέουν τα µουσεία; 
Ίσως όλα αυτά µαζί και ακόµη περισσότερα. 

Σας προ(σ)καλούµε να ανακαλύψετε την απάντηση την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 
στις 20:30 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης σας καλούν στα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης 
«Η Αρχαιολογία & Εγώ» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
“NEARCH: New scenarios for a community involved archaeology”. 

Θα χαρούµε πολύ να έρθετε και να µοιραστείτε µαζί µας την εικόνα που έχετε 
για την αρχαιολογία!

What is archaeology? An adventure? A pain in the neck? 
The appeal of the past, the magic of marvellous sites, the boredom of a dusty museum? 
Probably of all these together and still more. 

We invite you to discover the answer on Tuesday 29th of May 2018, at 20:30 
at the Archaeological Museum of Thessaloniki.

The Aristotle University of Thessaloniki and the Archaeological Museum of Thessaloniki 
invite you to the opening of the temporary exhibition “Archaeology & Me” in the framework 
of the European Project “NEARCH: New scenarios for a community involved archaeology”.

We will be happy if you could come and share with us your image of archaeology!
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